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Uma noite para ficar na história

A

legria, descontração,
confrater nização,
mas também requinte, bom gosto e organização
são palavras que melhor definem o Grande Baile dos Engenheiros do ITA, realizado pela
AEITA para comemorar os
seus 60 anos. O evento recebeu ampla aprovação dos colegas que participaram. Confira nesta edição depoimentos,
fotos e entrevistas sobre essa
noite memorável. Págs. 6 a 9

Reitor confirma AEITA como canal de apoio ao ITA
O reitor
do ITA,
Carlos
Américo
Pacheco
(T79)

“A AEITA possui todas as condições de receber, centralizar, coordenar e se responsabilizar pela gestão de diversas
ações provenientes de iteanos, visando apoiar e ajudar o ITA nesta importante fase de expansão em que se encontra.
Seria de extrema importância se conseguíssemos desenvolver, no Brasil, particularmente, entre a comunidade iteana,
a cultura de um maior envolvimento e comprometimento com a escola, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos
e na Europa.” Pág. 2

Retrospectiva 2014
Confira as principais atividades da
AEITA em 2014, ano em que a assinatura de termos de cooperação da
associação com o ITA e com diversas
iniciativas dos alunos abriu as portas
para uma interação mais sistemática e
pró-ativa com a escola e os estudantes. Págs. 10 e 11
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AEITA Digital: um grande projeto para aprimorar a interação entre a comunidade iteana

editorial

Nossas metas para 2015

* Saúde
* Paz
* Solidariedade
* Amor ao próximo
Diretoria da
aeita

Boas festas! Feliz 2015!

AEITA é o canal para você ajudar o ITA
Leia abaixo depoimento do reitor do ITA apoiando e recomendando a AEITA
“Apesar da necessidade
no principal canal de interação
urgente do país por profisentre a comunidade iteana e a
sionais de qualidade na área
nossa instituição de ensino.
de engenharia, o processo
A AEITA possui todas as
de expansão do ITA não
condições de receber, cenocorre na velocidade que
tralizar, coordenar e se resseria desejada por todas as
ponsabilizar pela gestão de
partes envolvidas, incluído
diversas ações provenientes
aí o próprio governo federal.
de iteanos, visando apoiar e
Por ser uma instituição da Carlos Américo Pacheco
ajudar o ITA nesta importante
administração direta, o ITA (T79), reitor do ITA
fase de expansão em que se
enfrenta os piores entraves
encontra. Seria de extrema
burocráticos e administrativos que existem
importância se conseguíssemos desenno âmbito do serviço público.
volver, no Brasil, particularmente, entre a
Na parte financeira, os recursos decomunidade iteana, a cultura de um maior
pendem da aprovação de lei orçamentária
envolvimento e comprometimento com a
e sua liberação corre riscos de continescola, como ocorre, por exemplo, nos
genciamento, dependendo da conjuntura
Estados Unidos e na Europa.
econômica. Toda compra e contratação de
O ITA precisa da ajuda dos iteanos nos
serviços está submetida à Lei 8.666, que
mais diversos aspectos - inclusive finanrege as licitações e contratos da adminisceiro - e a AEITA é o caminho mais prático,
tração pública, o que reduz a flexibilidade e
ágil e dinâmico e para isso.
a agilidade dos processos.
Conto com vocês para conseguir leAssim, é fundamental a parceria estavar adiante e concluir com sucesso esse
belecida no início de 2014 entre o ITA e a
projeto grandioso e imprescindível para a
AEITA, para o desenvolvimento de iniciativas
sobrevivência da nossa escola.”
de apoio à escola, conforme divulgado na
edição 106 do Jornal AEITA. A Associação
Carlos Américo Pacheco (T79)
dos Engenheiros do ITA constitui-se, hoje,
Reitor do ITA

Iteano Voluntário
Visando estreitar o relacionamento da AEITA com os alunos, estamos criando, em
parceria com o ITA e a pedido do Reitor Carlos Pacheco, o programa Iteano Voluntário. A
ideia é que um ex-aluno do ITA residente em São José dos Campos ou cidades vizinhas
"apadrinhe" um bixo da T19 e o acompanhe durante todo o seu período de graduação. A
meta é conseguir 60 padrinhos.
Esse "padrinho" deverá dispor de pelo menos 2 horas por semestre para conversar com seu
"afilhado" sobre os valores do ITA, o cotidiano da escola, os estudos, a carreira etc.
Por ser um programa de voluntariado, não há recursos envolvidos, o que significa que
qualquer despesa decorrente da participação do iteano terá que ser arcada por ele.
Os interessados em participar deverão enviar à AEITA (aeita@aeita.com.br) um breve currículo, que será disponibilizado aos bixos. A escolha do "padrinho" será feita pelo aluno, que
poderá escolher um outro iteano para apadrinhá-lo, nos anos seguintes.
Contamos com a sua valiosa colaboração com o programa, de suma importância
nessa nova e inédita fase de expansão e modernização da nossa escola.

ATENÇÃO
Informamos que a
AEITA estará em
recesso de fim de
ano no período
de 22/12/2014
a 02/01/2015,
voltando às
atividades no dia
05/01/2014.
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Caro leitor,
AEITA como o canal preferenEsta edição do Jornal
cial de ajuda dos iteanos à esAEITA traz a cobertura comcola (veja texto nesta página).
pleta do Grande Baile dos
• Retomada de eventos biEngenheiros do ITA, realizado
mestrais do FeedCenter, trano dia 27 de setembro em cozendo iteanos de destaque
memoração aos 60 anos da
para apresentar aos alunos
nossa Associação. Também
um pouco de sua filosofia e
apresentamos nesta última
história de carreira de sucesedição do ano, a prestação
so, bem como proporcionar
de contas e uma retrospectiva
uma reaproximação com nosdas atividades realizadas nessa escola.
te primeiro ano de gestão da Flavio Eitor Barbieri, pre- • Realização de Workshop
sidente da AEITA
Diretoria, com as perspectivas
Nacional avaliando o propara 2015.
cesso Ciência-TecnologiaEstamos chegando ao final de 2014
-Inovação no Brasil e recomendando
e temos certeza de que cada um de nós
ações visando aumentar a parcela de
foi herói em sua própria jornada. Temos
produtos/serviços com tecnologia nauma formação privilegiada, competência
cional no mercado.
e atitude para buscar e fazer acontecer
• Consolidação da estratégia de marketing
sempre o melhor para nós, nossa família
digital da AEITA com suas usuais e novas
e a sociedade.
mídias.
Nós, da Diretoria da AEITA, não so• Realização de eventos de integração
mos diferentes dos demais membros da
abrangendo Sábado de Projetos de apoio
comunidade. Tentamos tudo o que está
ao ITA, Sábado das Origens ou Baile dos
ao nosso alcance para corresponder à sua
Engenheiros do ITA e, finalmente, asexpectativa de associado. Se ainda não o
sembleia de prestação de contas e eleiconseguimos, vamos continuar tentando
ção de Diretoria.
com mais aprendizado e sutileza no pró• Pelo menos dobrar em 2015 o número
ximo ano.
de novos associados pagantes conquisA AEITA tem várias perspectivas de retados este ano.
alizações para o próximo ano, abrangendo:
Feliz Natal e um ótimo 2015 para todos.
• Implantação de um fundo para subsidiar
Barbieri
projetos de apoio ao ITA, consolidando a
PRESTAÇÃO DE CONTAS JAN/14 A OUT/14
Saldo em 31/12/2013

115.040,30
DESPESAS

Pessoal (encargos, salários e benefícios)
Impostos
Terceiros
Escritório (aquisições, consumos, reuniões e etc.)
Tarifas Bancárias
Patrocínios AEITA (eventos alunos)
Projeto Banco de Dados
Jornal AEITA
Eventos
Projeto MKT Digital
Site AEITA e Suplemento Online
Total Despesas
RECEITAS
Anuidade
Anúncios-Jornal / Site
Eventos
Livro
Outros
Total Receitas

-141.736,60
-558,71
-15.825,00
-22.284,42
-15.851,25
-2.409,12
-1.304,95
-22.182,73
-99.823,63
-3.000,00
-3.350,05
-328.326,46
197.625,28
3.000,00
61.640,60
10,70
0,00
262.276,58

E x p e d i e n t e
• Presidente
Flavio Eitor Barbieri (T64)
• Vice-Presidente
Christiano Sadock de Freitas (T04)
AEITA – Associação dos • Diretor Administrativo
Engenheiros do ITA
Sérgio Luiz de Oliveira (T64)
Caixa Postal 2041
• Diretor Admin. Adjunto
CEP 12243-970
Rafael Antônio da Silva Rosa (T04)
São José dos Campos – SP
• Diretor Financeiro
• Tels. (12) 3941-4002
Marcelo Dias Ferreira (T94)
3941-2633 • 3947-5832
• E-mail: aeita@aeita.com.br • Diretor Financ. Adjunto
• www.aeita.com.br
Thais Franchi Cruz (T01)

CONSELHO FISCAL
2014/2015
• Tomas Edgard
Ratzersdorf (T59)
• Carlos Alberto Barroso
de Souza (T60)
• Isaac Pinski (T70)
• Antônio Wellington Sales
Rios (T81)
• Marcelo de Figueiredo
Alves (T94)
• José Maria Cipriano
Torres (T04)

• Secretaria: Mônica Neves e Elaine Barbosa
• Assessoria Jurídica: Dra. Sandra Maria de Queiroz
(11) 3229-2871
• Assessoria de Comunicação: Ana Paula Soares
anapaula@pontodoctextos.com.br
(12) 99123-9265
• Marketing Digital: Márcio Carvalho
marketingdigital@aeita.com.br
(12) 3351-8958
• Colaboradores desta edição: Assessoria de Comunicação Social do ITA, Assessoria de Imprensa
do INPE, CASD Vestibulares, Flavio Eitor Barbieri
(T64), Fundação Casimiro Montenegro Filho.

O Jornal AEITA é uma publicação
dirigida aos seus associados.
• Diretor Responsável:
Flavio Eitor Barbieri (T64)
• Jornalista Responsável:
Ana Paula Soares
(Mtb. 18.368)
• Projeto Gráfico e Diagramação: Layout Produção Gráfica
• Impressão: Gráfica Resolução
• Tiragem: 4.000 exemplares
• Publicidade: AEITA
eventos@aeita.com.br

Os textos assinados no Jornal AEITA não traduzem necessariamente a opinião e/ou posição da AEITA, nem de seus Diretores.

espaço FCMF

Mestrado Profissional em Produção:
parceria ITA, FCMF e SENAI
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com apoio da
Fundação Casimiro Montenegro Filho, realiza o curso de “Mestrado
Profissional em Produção” (MPEP), em parceria com o SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Trata-se de um mestrado profissional (stricto sensu), dentro do curso de pós-graduação de Engenharia Aeronáutica e Mecânica (PG-EAM), ligado à
área de Produção (PG-EAM/P). Os cursos estão sob a coordenação
do Prof. Dr. Flávio Mendes e são ministrados por professores de
várias Divisões Acadêmicas do ITA, principalmente da Divisão de
Engenharia Mecânica.
O mestrado tem como objetivo a capacitação de profissionais
graduados em engenharia ou ciências exatas, a fim de se especializarem nos ramos de engenharia de produção com ênfase em métodos quantitativos aplicados aos processos industriais. A duração
ideal é de 24 (vinte e quatro) meses, organizado em semestres acadêmicos (em geral 2 semestres acadêmicos por ano e 4 disciplinas
em cada semestre acadêmico).
A Turma 1 está finalizando a apresentação das dissertações de
mestrado com recebimento dos diplomas previsto para junho/2015.
A Turma 2 iniciará as defesas no primeiro semestre de 2015 e a
Turma 3 está em fase de inscrição e seleção. Cada turma tem cerca
de 30 participantes de vários estados do País.
As aulas ocorrem em Brasília, na unidade do SENAI, e também
no ITA, em São José dos Campos/SP.

Encontro
da T94
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Turma 2, aula ministrada pela Profa. Dra. Mischel Carmen Neyra Belderrain, no SENAI em Brasília

Turma 2, visita às instalações da Embraer em São José dos Campos

A Turma 94 comemorou em grande estilo seus 20 anos de formatura. Os participantes curtiram momentos muito especiais no fim de semana de 7 a 9 de novembro,
no Royal Palm Resort, em Campinas. “O pessoal do gagá colocou o papo em dia”,
conta Marcelo Dias Ferreira. “O reencontro da turma proporcionou o encontro de gerações de esposas e filhos, num animado final de semana de confraternização”.

Grande Baile dos Engenheiros do ITA: sucesso total!
Todo o esforço foi compensado! O Grande Baile dos Engenheiros do ITA, realizado no dia 27 de setembro no H-13, recebeu a ampla aprovação da comunidade iteana, como você poderá conferir na pesquisa de satisfação publicada nesta
edição do Jornal AEITA. O salão foi decorado com dedicação e carinho para receber os mais de 400 convidados que prestigiaram a comemoração aos 60 Anos da AEITA. O buffet, as bebidas, a música e o atendimento receberam elogios.
Confira fotos, depoimentos e entrevistas nas próximas páginas!

Um brinde aos 60 Anos da AEITA! Parabéns a toda a comunidade iteana!

“O evento foi ótimo. Uma oportunidade rara para encontrar os colegas de turma e de outras turmas num ambiente de festa e elegante. As esposas e amigos
podem participar, o que engrandece o evento e nos dá a oportunidade de mostrar
um pouco mais da nossa escola: lugar onde se faz bons engenheiros e muitos
amigos! Eu não vi pontos negativos, mas a melhoria da ventilação do ambiente é
um ponto a corrigir. Os pontos positivos são muitos: banda espetacular, comida
excelente, recepção impecável, organização “summa cum laude”.”
Paulo Roberto de Souza (T79)

Todo mundo na estica!

A opinião de quem coordenou...

... e de quem carregou o piano!

Leia entrevista do Marcelo Dias Ferreira (T94), diretor financeiro da AEITA e coordenador do projeto do
Grande Baile dos Engenheiros do ITA:

Leia entrevista da Elaine Barbosa, profissional
de eventos da AEITA e organizadora do Grande Baile
dos Engenheiros do ITA:

Como surgiu a ideia de realizar um baile para
comemorar os 60 anos da AEITA?
Não tenho a mínima ideia. Lembro que sempre esteve na pauta das conversas e reuniões de Diretoria fazer algo que marcasse os 60 anos da AEITA. Também
pretendíamos melhorar a participação da comunidade, que vinha decaindo muito nos últimos Sábados das Origens, devido aos vários problemas que tivemos com fornecedores e
prestadores de serviços. Além disso, sempre houve uma impressão de que a fórmula do
Sábado das Origens estava saturada e que era preciso mudar para trazer o desejo de volta.

Como surgiu a ideia de realizar um baile para
comemorar os 60 anos da AEITA?
Essa proposta vinha sendo amadurecida desde
2011, quando fiz a proposta na reunião de Diretoria,
ainda na gestão anterior.

Você já tinha coordenado a organização de algum baile anteriormente?
Não, para falar a verdade foi uma grande experiência, acho até que vou mudar de
ramo e abrir uma empresa de eventos (risos). Não sabia que havia tantos detalhes,
realmente sem a Elaine as coisas não teriam acontecido. Ela foi a operação do baile,
quem lidou no dia a dia com todos, quem implantou as minhas ideias e rejeitou outras
muitas, que sugeriu e melhorou a organização do Baile. Foi uma grande experiência,
com a qual aprendi muito.
Quais foram as principais dificuldades na organização de um evento inédito na
história da AEITA?
Dinheiro. Viabilizar o evento a um custo razoável para o associado, e que a AEITA pudesse suportar foi a maior dificuldade. Apenas para informação - não há reclamação nem
arrependimento -, o custo do evento por pessoa foi de R$ 215,00. O convite custou R$
100,00. Com isso, a AEITA teve que custear R$ 115,00 por pessoa. Esse valor foi coberto,
uma parte por patrocínios e outra pelo caixa da AEITA.

Clube do Bolinha; cadê as Luluzinhas?

Fila para fotos divertidas. Quem não curte?

A temakeria também foi bastante concorrida
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“Participei do Grande Baile
dos Engenheiros do ITA muito
mais como ex-aluno do que
como reitor. Fiz questão de trazer a família. Foi uma oportunidade para encontrar amigos
do tempo de escola e também
de reviver os bailes que realizávamos, sempre muito concorridos e animados. O evento
foi bem organizado, permitindo
aos convidados curtir bons
momentos, embalados por
boa música, boa comida e
boa bebida. Valeu a pena.”
Carlos Américo Pacheco (T79)

O Grande Baile dos Engenheiros do ITA recebeu ampla aprovação do público
que compareceu. Qual a fórmula desse sucesso?
A organização, o bom gosto, a boa música e o clima de amizade e confraternização.
Além disso, o principal fator de sucesso foi o ITEANO, que compareceu e prestigiou.
Quais os principais pontos positivos do baile, e aqueles que você melhoraria
em uma próxima edição?
A comida foi excelente, a decoração maravilhosa. Eu melhoraria muita coisa. A
climatização do H-13 é difícil, até porque não há disponibilidade de energia elétrica
para isso. Talvez um outro local, pois desta vez tivemos sorte de não estar tão quente.
Houve problemas pontuais com o serviço, alguns garçons precisariam ser mais bem
treinados. Melhorar a atratividade para os patrocinadores também possibilitaria realizar
o baile a um custo menor para o associado.

Para registrar esse momento memorável!

Você já tinha experiência na organização de eventos. Já havia realizado um baile desse porte?
Na organização de eventos sim, trabalhei como coordenadora de eventos em alguns locais, mas baile foi a primeira vez.
Quais foram as principais dificuldades na organização de um evento
inédito na história da AEITA?
Tivemos algumas dificuldades e desafios que ficaram nos bastidores da
organização, pois nosso objetivo foi atingido. Tivemos 100% de aprovação
e 98% consideraram nosso evento ótimo, que é o que interessa para nós.
O Grande Baile dos Engenheiros do ITA recebeu ampla aprovação do
público que compareceu. Qual a fórmula desse sucesso?
Tudo foi preparado com muito carinho e dedicação. Cada detalhe foi
pensado, cada contato de um iteano conosco para saber sobre o baile
foi um aprendizado, uma história e uma dica que acolhemos. Fizemos
o baile procurando agradar a todos. A retrospectiva foi preparada com
todo o cuidado. Infelizmente algumas turmas ficaram de fora, pois não
enviaram as fotos conforme campanha realizada no Suplemento Online
solicitando imagens. Organizamos com o acervo que tínhamos e com a
colaboração de alguns iteanos que enviaram registros da respectiva turma. A fórmula do sucesso são os iteanos que compareceram e vieram
prestigiar o evento preparado especialmente para eles.
Quais os principais pontos positivos do baile, e aqueles que você
melhoraria em uma próxima edição do evento?
Positivos: Para mim foi um grande aprendizado. Para os iteanos, imagino que o reencontro entre eles, as histórias, lembranças que geraram
um ambiente alegre e de confraternização. Melhoraria alguns pontos como:
estrutura do evento (espaço, ar condicionado, layout).

Baile ou Sábado das Origens?
(Risos). Como bom mineiro, eu diria “o que a comunidade quiser”. Mas o baile teve
uma participação maior. Nos últimos três anos a média de público do Sábado das Origens
foi inferior a 300 pessoas. O baile teve a presença de 462 pessoas.

Baile ou Sábado das Origens?
Particularmente em 2015 não faria nenhum dos dois, pois será um ano
bastante difícil, conforme as informações que temos tido, o que vai dificultar ainda mais conseguirmos patrocínios. Para os próximos anos acho que
deveríamos manter o Sábado das Origens. O baile foi para comemorar os
60 anos da AEITA, um evento diferenciado. Mas se a opção for pelo baile e
conseguirmos patrocínios, vamos em frente!

Marcelo Dias Ferreira, diretor financeiro da AEITA

Elaine Barbosa, profissional de eventos da AEITA, organizadora do Baile
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Alegria, confraternização e lembranças dos tempos de H-8
A comemoração dos 60 anos da AEITA com um grande baile em 27 de setembro de 2014 foi amplamente elogiada pelos iteanos que compareceram ao evento.
Enquete enviada por e-mail no dia seguinte
à festa recebeu 69 respostas – aproximadamente 14% do total de participantes. A
avaliação geral do Grande Baile dos Engenheiros do ITA recebeu 98% de “ótimo” e
“bom”.

Dentre as sugestões recebidas, destacam-se: melhorar a iluminação da área
onde o jantar foi servido; diminuir um
pouco o som da banda, para permitir mais
conversas entre os presentes; realização
de uma foto oficial do evento; alternar o
Grande Baile com o Sábado das Origens;
divulgar um ranking das turmas mais presentes ao evento.
A AEITA também enviou uma enquete

a ser respondida por aqueles não compareceram ao baile. De um total de 116 respondentes, 57% justificaram a ausência
dizendo que não estavam disponíveis na
data e 20% não gostam de baile. 54% disseram que participariam do baile em uma
outra oportunidade.
Confira os demais resultados da pesquisa respondida por aqueles que participaram do baile:

Como você avalia a qualidade das bebidas?
Ótimo – 46%
Bom – 48%
Regular – 10%
Ruim – 1%
Péssimo – 0%

acompanhantes e seus convidados – 45%
Deve ser restrito à comunidade, seus acompanhantes, seus convidados e aos funcionários do ITA/DCTA, inclusive militares – 24%
Deve ser aberto a todos os que quiserem
adquirir o convite – 13%
Não sei/não quero responder – 3%

Em relação ao valor do convite, você
achou:
Caro – 3%
Condizente com o serviço e as atrações
oferecidas – 70%
Barato – 26%
Não sei/não quero responder – 1%

Como você avalia a banda que animou
o baile?
Ótimo – 55%
Bom – 37%
Regular – 7%
Ruim – 1%
Péssimo - 0

Como você avalia o serviço de bartenders?
Ótimo – 40%
Bom – 44%
Regular – 13%
Ruim – 3%
Péssimo – 0%

Você participaria novamente de um baile
promovido pela AEITA?
Sim – 96%
Não – 0%
Talvez – 4%
Não sei/não quero responder – 0%

Como você avalia a qualidade da comida?
Ótimo – 52%
Bom – 37%
Regular – 10%
Ruim – 1%
Péssimo – 0%

Você acha que esse tipo de evento organizado pela AEITA pode/deve ser aberto
ou restrito?
Deve ser restrito à comunidade e seus
acompanhantes – 15%
Deve ser restrito à comunidade, seus

Você seria favorável a substituir o Sábado das Origens (com churrasco) por um
baile, todos os anos?
Sim – 44%
Não – 43%
Não sei/não quero responder – 13%

O valor cobrado este ano foi subsidiado
pelos patrocinadores e pela AEITA. Caso
um novo evento como esse seja realizado futuramente, quanto você acha que
poderia/deveria ser cobrado?
10% a mais – 35%
10% a menos – 4%
20% a mais – 22%
20% a menos – 6%
30% a mais – 22%
30% a menos – 3%
Mais de 30% a mais – 7%
Mais de 30% a menos – 0%

Como você avalia a organização do evento?
Ótimo – 89%
Bom – 10%
Regular – 1%
Ruim – 0%
Péssimo – 0%

“O Grande Baile dos Engenheiros do ITA esteve à altura do que
merecia a comemoração dos 60
anos da AEITA (nascida AAAITA) e
foi um sucesso completo. Parabenizo a equipe que organizou o evento.
Porém, não creio que seja um evento
a substituir o Sábado das Origens,
pois este é um evento que começa
na sexta à noite com um coquetel,
prossegue no sábado com assembleia dos associados e com palestras (o que permite, por exemplo,
que o Reitor fale sobre o que está
acontecendo no ITA), para terminar
com o churrasco, e permite aos iteanos que moram fora do CTA uma
boa oportunidade para rever partes
do campus (e mostrar aos filhos,
potenciais candidatos a iteano) , inclusive o H-8, de grandes memórias.
Talvez seja o caso de voltar ao S.O.
bianual, como na sua origem, e fazer
do Baile também um evento bianual,
intercaladamente. Tenho a esperança
de que as obras da expansão do ITA
tenham início no ano que vem, e os
S.O. seriam ótimas oportunidades
para os iteanos acompanharem a
evolução."
Fernando Toshinori Sakane (T68)

Veteranos em momento selfie

Junte-se aos bons!
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“Surpreendeu-me o Baile dos Engenheiros do ITA em comemoração
aos 60 anos de criação da AEITA. Já desde a entrada do H-13 senti um
enorme impacto visual pela decoração. Estava fantástico! Um show de
cores, luzes e efeitos maravilhosos. Isso já me deu a sensação de que
valeu a pena esperar pelo evento. No interior do H-13 encontrei tudo bem
disposto, mesas e palco segregados, criando ambientes para conversar e
dançar. A banda e o som estavam impecáveis, com repertório agradando
a todos em geral, variando estilos e épocas. As performances dos cantores nos diversos showzinhos, com figurino temático, foram belíssimas e,
confesso, uma grande surpresa também. A atmosfera do baile era chique
e glamourosa. O cardápio estava farto e variado, com bebidas ao gosto
de todos. Muito bom. Fui bem servido com os petiscos e bebidas. As
fantasias para posar para fotos foram um espetáculo à parte. Encontrar os
colegas que há muitos anos não via foi muito bom. Atualizei assuntos e
consegui até fazer novas amizades. Não tenho críticas a fazer ao evento.
Estava tudo perfeito. Tenho apenas a sugestão de que ele se repita a cada
quinquênio da AEITA. Tenho a agradecer e elogiar à equipe da AEITA pelo
bom gosto, seleção dos fornecedores, decoração, conteúdo, acompanhamento da montagem e da realização do evento. Parabéns!”
Arnaldo Rodrigues Barbalho Jr. (T77)

E vai rolar a festa!

Slide show com a retrospectiva da AEITA
manteve os olhares atentos e emocionados

“Achei a organização do evento muito
feita, com uma bela decoração e uma excelente
fraestrutura de atendimento dos participantes. A disposição das mesas e do buffet também foram bem dimensionadas e a
qualidade da comida e da bebida foi ótima. A música e o espaço para dançar
foram muito convidativos, proporcionando um ambiente agradável e descontraído. O
ponto alto da festa foi a apresentação do vídeo com as fotos de todas as turmas. Acho que
teria sido muito oportuna uma ou mais fotos dos iteanos presentes, com e sem os seus acompanhantes. Talvez fosse interessante também, em determinado momento, ler o nome e a turma dos
presentes, pois como o ambiente era muito grande, somente soube a posteriori de colegas que estavam
lá e que eu gostaria muito de ter encontrado. Enfim, o evento foi um marco ímpar na minha vida, inesquecível
e que eu gostaria que se repetisse com mais frequência.”
Mohamed Ali Osman (T85)

bem
in-

Uma pose para o fotógrafo!

Reencontro de turmas e gerações

Confraternizando...

Só alegria!

A Diretoria da AEITA reverencia o decano da comunidade: Newton de Mattos Pitombo (T53), 100% de presença no Sábado das Origens
Bartenders deram um show à parte

Abra suas asas, solte suas feras...

Caia na gandaia, entre nesta festa!

Partiu seleção de hits dos anos 70!
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RETROSPECTIVA 2014

No seu 60º aniversário, AEITA se consolida como canal de interação entre o iteano e o ITA
Confira as principais atividades da AEITA em 2014, ano em que a assinatura de termos de cooperação da associação com o ITA e com diversas iniciativas dos alunos abriu as portas para uma interação mais sistemática e pró-ativa com a escola e os estudantes.

FADA – Fundo de Apoio da AEITA

Iniciativas dos alunos

Apoio ao ITA

A marca AEITA

Veja as rubricas que movimentaram o FADA em 2014. As doações são feitas
com um fim específico e os valores são repassados na íntegra a ao projeto/
pessoa indicada.

A AEITA iniciou com o CASD e a AASD (Associação Acadêmica Santos Dumont) a implantação de um sistema de apoio às iniciativas dos alunos. O objetivo
é dar maior transparência e feedback dos projetos aos iteanos que têm intenção
de ajudar e incentiva. A ideia é montar um portfólio anual de projetos, visando à
obtenção de recursos, a ser trabalhado junto à comunidade iteana por meio de
estratégias de divulgação e marketing.

O termo de cooperação com o ITA
possibilitou algumas ações importantes na área de comunicação, como a
produção de uma edição especial do
Jornal AEITA (106) sobre o ambicioso projeto de expansão da escola. A
AEITA também tem contribuído com a
manutenção do novo site do ITA, com
o envio de textos de divulgação da
agenda científica do Institut

Estamos em processo de registro da marca AEITA,
para garantir a perenidade do nome e do logotipo, fortalecendo e valorizando a imagem da Associação.

PROJETO

VALOR DOADO (R$)

Bolsa Aluno

29.050,00

Outros Projetos

7.440,00

Bolsa Aluno
é o carro-chefe do FADA
Em 2014, a AEITA conseguiu dar
continuidade ao projeto Bolsa Aluno
e fechará o ano com 96 pagamentos
efetuados. As bolsas são concedidas
a alunos do ITA em situação de vulnerabilidade social e financeira selecionados pela DIVAL/NUSESO-GIASJ,
parceiros da Associação nessa iniciativa. A parceria com a Associação
Acadêmica Santos Dumont (AASD)
em 2013 possibilitou dobrar o valor
inicial da bolsa, que passou a ser de
R$ 400 por aluno.
A AEITA também já ajudou e ajuda alunos em tratamentos médicos e
pagamento de exames, sempre com

acompanhamento da DIVAL/NUSESO-GIASJ.
O Bolsa Aluno é financiado com
recursos do FADA, que recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. A
principal patrocinadora desse projeto
é a empresa LOTE45, que contribui
com 70% da parte da bolsa concedida pela AEITA. Os outros 30% são
provenientes de doações de iteanos. A
AASD complementa com R$ 200 por
aluno.
Levantamento feito pelo NUSESO com 123 alunos ingressantes em
2013 mostra o seguinte perfil:

57% 45% 41% 10%
entre
19 e 20
anos

naturais
da região
sudeste

naturais
da região
nordeste

renda familiar
com menos de
R$ 2.000,00

Agradecemos a todos os que contribuíram para a viabilização de mais um
ano de apoio a esses estudantes e contamos com a sua colaboração para continuar e, se possível, ampliar o benefício para um maior número de bolsistas.

Colocação no mercado
A AEITA mantém parceria com a Randstad Professionals, para colaborar na
divulgação de vagas de especialistas e executivos junto à comunidade iteana.
Também é feito um trabalho de aproximação com os estudantes dos últimos
anos do ITA (formandos). As oportunidades são publicadas no site da AEITA
– www.aeita.com.br/oportunidades e no informativo eletrônico quinzenal O Suplemento Online.
O grupo holandês Randstad é a segunda maior consultoria de RH do mundo,
com 28 mil funcionários e um faturamento de 18 bilhões de euros em 2012. Há
8 anos patrocina a equipe Williams de Fórmula 1. Para mais informações, acesse
http://randstadprofessionals.com.br/aeroespacial-defesa/
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Interação com a comunidade
O projeto AEITA Digital foi um grande passo para dinamizar e ampliar o alcance de seus canais de comunicação, melhorando a interação da comunidade
iteana. Atualmente, além do Jornal AEITA (impresso), a Associação mantém:
Suplemento Online (digital), com notícias gerais sobre a AEITA e a comunidade;
Technews (digital), com reportagens sobre projetos de ciência, tecnologia e inovação que tenham, preferencialmente, iteanos envolvidos; site na Internet; página
no Facebook (com vários grupos temáticos); Twitter; Linkedin.
Profissionais especializados em marketing digital estão trabalhando estrategicamente as mídias sociais, buscando identificar os anseios e expectativas dos
iteanos em relação às atividades, ao atendimento e aos serviços prestados pela
AEITA. Outro objetivo do AEITA Digital é trazer o iteano para participar e se envolver com os projetos da Associação. A AEITA só faz sentido se puder contar com
a colaboração e o comprometimento da comunidade iteana nas suas realizações.
Em 2014, a AEITA iniciou o projeto para disponibilizar a ferramenta de atualização do banco de dados à comunidade. Dessa forma, o próprio iteano poderá
acessar seu cadastro, por meio de login e senha, para alterações e atualizações.
Esperamos com essa ação aprimorar a manutenção do banco de dados, que
constitui-se no maior patrimônio da AEITA e da comunidade iteana.
O Grande Baile dos Engenheiros do ITA e o apoio da Secretaria à realização
dos encontros de turmas são outras atividades da Associação visando à maior
interação da comunidade.

Chegada de
novos sócios
55 colegas que não haviam contribuído em 2012 e 2013 o fizeram este
ano. Desse total, 50% são engenheiros
formados a partir da turma 90, o que
demonstra o crescente interesse das
turmas mais jovens pela Associação.

Parcerias
A AEITA mantém parcerias com profissionais especializados, em áreas de
interesse da comunidade, com condições
especiais para iteanos. Veja abaixo:
• Assessoria Jurídica
Dra. Sandra Maria de Queiroz (orientação sobre a contagem de tempo no ITA
para aposentadoria)
(11) 3229-2871
• Assessoria de Comunicação
Ana Paula Soares (produção de textos
para materiais institucionais impressos
e digitais)
(12) 99123-9265
anapaula@pontodoctextos.com.br
• Marketing Digital
Márcio Carvalho (assessoria para
utilização de mídias digitais)
(12) 3351-8958
marketingdigital@aeita.com.br
• Design Gráfico
Wirley Corrêa (criação, editoração e
diagramação de materiais impressos e
desenvolvimento de sistemas e sites)
(12) 99136-0770
layout.wsc@gmail.com

AEITA Ceará
Criada oficialmente em dezembro
de 2013, a AEITA Ceará ganhou, em
2014, CNPJ de filial da AEITA Sede.
A motivação para regularizar o grupo,
que há vários anos se reunia sistematicamente – em churrasco com os
bixos recém aprovados e iteanos residentes no estado – foi a presença do
reitor do ITA, Carlos Américo Pacheco
(T79) em um dos encontros. “Decidimos nos reunir com mais frequência
e, desses encontros mensais (toda
primeira quinta-feira), surgiu a vontade
de termos maior representatividade no
Ceará, dando opinião sobre assuntos
relevantes à região e organizando mesas de debates”, explica Davis Ananian (T07). “Queremos também aproximar empresas de renome nacional
e internacional com o empresariado
cearense, buscando incentivos governamentais para atraí-los para cá”.
Outra ideia da Regional é atrair os
iteanos cearenses recém-formados
de volta à terra. “Queremos contatar
os empresários locais para oferecer
summer jobs a esses alunos, nas férias do final do ano, além de estágio
em semestre livre com projetos mais
estratégicos. Com isso, fortaleceremos o nome do ITA junto às empresas
locais”, afirma Davis.
Jornal AEITA
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O Delta 5, veículo aéreo não tripulado de 25 kg, projeto ITA-Chesf

technews

Vant ITA-Chesf inicia
processo de certificação
é significativo
na medida em
que é condição para a
validação dos protótipos para início de
manufatura dos equipamentos, assim
como planejamento operacional para que
eles entrem em operação. “Como o VANT
produzido já foi validado tecnicamente,
precisa receber a certificação para poder
circular no espaço aéreo, de forma a cumprir sua finalidade de monitorar as linhas
de transmissão da Chesf”.
Após o amadurecimento da solução
experimental, será realizado junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) o
processo de certificação do sistema para
uso comercial/corporativo.
O projeto
O sistema proposto pelo ITA prevê dois
tipos de Vants com asa fixa (avião), de 25
Kg (Delta 5) e 50 kg (Beta). As aeronaves
possuem elevada autonomia para realizar
inspeções em longos trechos de linha de
transmissão. Além destas, o sistema possui
aeronaves de asa rotativa de pequeno porte
(multi-rotores) com o propósito de obter detalhes dos elementos das linhas, pois realiza
manobras em baixa velocidade e próximas
a elas. As aeronaves utilizadas possuem
características complementares, tornando o
sistema capaz de fazer a inspeção completa.
A segunda fase do projeto vai permitir
que se identifique os aspectos que requerem
melhorias e também a melhor adequação de
cada plataforma aérea (airframe). Essa fase,
denominada Cabeça de Série, inclui a busca
de parceiros industriais junto a empresas do

setor aeronáutico, para viabilizar a inserção
do sistema no mercado.
Segurança e redução de custos
O Brasil possui 100 mil quilômetros de
linhas de transmissão, sendo que a Chesf é
responsável por cerca de 20 mil quilômetros,
que atendem a 47 milhões de unidades, o
que corresponde a 22% do mercado consumidor de energia elétrica no país. A faixa
de servidão dessa longa extensão é de responsabilidade das concessionárias. “Uma
vegetação muito alta ou atos de vandalismo
podem afetar a disponibilidade do serviço de
fornecimento de energia elétrica. Por isso a
necessidade de monitoramento constante”,
justifica o professor Adabo.
A Manutenção de Linhas de Trasmissão da Chesf tem sua estratégia baseada
na antecipação dos eventos que possam
trazer riscos ou danos às instalações. Dessa forma, todas as ações de manutenção
são planejadas a partir de inspeções aéreas e terrestres realizadas nas linhas de
transmissão. “Esse é o aspecto preditivo.
Outra ação (corretiva) que requer o pronto
atendimento pela Chesf é nas ocorrências
de desligamentos do sistema”, explica Osveraldo Vilar França Lima, gerente do Departamento de Manutenção de Linhas de
Transmissão da empresa. “Essa situação
requer uma inspeção rápida para localização e posterior correção da falha, o que
é feito, atualmente, por inspeção terrestre,
através das equipes de inspeção das regionais, ou por via aérea com helicópteros
próprios da Chesf”.
Nesse processo convencional de ins-

O Beta, veículo aéreo não tripulado de 50 kg, projeto ITA-Chesf

Em ___/___/____ Ass __________________________
Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___
Mudou-se
Falecido
Desconhecido
Ausente
Recusado
Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico
para uso dos correios

O desenvolvimento de um sistema
de aeronaves não tripuladas (Vants) para
inspeção de linhas de transmissão, desenvolvido por meio de parceria entre o
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA), a Companhia Hidroelétrica do São
Francisco (Chesf), a Fundação Casimiro
Montenegro Filho (FCMF) e o Centro de
Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R.), deu mais um passo importante para a continuidade do projeto.
Recentemente, foi iniciado o processo de
certificação do sistema para voo experimental, através da colaboração do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial
(IFI). A concessão da Permissão Especial
de Voo (PEV) viabilizará as operações previstas para a próxima fase.
“O RPAS (sigla em inglês para Remotely Piloted Aircraft Systems) ganhou
importância no âmbito mundial, devido à
sua versatilidade e habilidade de resolver
diversos tipos de problemas e missões
preestabelecidas”, explica o diretor do IFI,
Cel Av Marcelo Franchito. “Sendo assim,
faz-se necessária a implantação do reconhecimento dos projetos iniciados nessa
área pela aeronáutica brasileira. O PEV é
equivalente ao Certificado de Autorização
de Voo Experimental (CAVE) e às Special
Flight Permit (SFP), certificações mundiais
que garantem com algumas restrições
um voo seguro e permitem o avanço da
tecnologia, pelo menos por um período de
tempo suficiente para a normalização dos
regulamentos”.
“A certificação para voos experimentais, inicialmente para a aeronave Delta 5,
será fundamental para a realização da segunda fase do projeto, quando uma equipe
alocada em Recife fará os testes operacionais de inspeção aérea da Linha de Transmissão Recife II – Ribeirão, da Chesf”,
explica o professor Geraldo Adabo, coordenador do Projeto do Sistema Vant (Veículo Aéreo Não Tripulado) do ITA voltado
para o Setor Elétrico. “Uma vez autorizada
a operação experimental pela Autoridade
Aeronáutica, será possível também contratar o seguro junto a uma companhia
estabelecida no mercado”.
Para o professor Anderson Ribeiro
Correia, pró-reitor de Extensão e Cooperação do ITA, o aval das autoridades

peção, realizado por meio de helicópteros
tripulados, inspetores fotografam os pontos de interesse para analisar as imagens
posteriormente. Entretanto, características
geográficas, condições climáticas e a
baixa altitude necessária para o monitoramento podem tornar o trabalho perigoso.
As aeronaves projetadas pelo ITA possuem
capacidade para voar a uma altura de 40
metros de distância das linhas de transmissão e enviar imagens detalhadas em
tempo real.
“Um apoio de aeronaves leves, não tripuladas, nessas inspeções, traria enormes
benefícios e agilidade nos atendimentos
preditivos e corretivos, dentre eles: custos
muito inferiores às tradicionais inspeções
aéreas com helicópteros; possibilidade,
pelo baixo custo, de se ter mais aeronaves
alocadas ao longo do sistema (atendimento próximo ao problema); maior disponibilidade de prováveis avanços para voos
noturnos (que hoje não são possíveis com
os helicópteros da Chesf); possibilidade de
realizar inspeções detalhadas, muito próximas às estruturas e de baixa altura (Vant
de asa móvel)”, enumera França Lima.
Além de ter um custo reduzido em relação ao sistema convencional, o uso do
Vant não apresenta riscos para o operador,
já que seu controle é feito a partir de uma
EMCS (Estação Móvel de Controle em
Solo). O Vant é equipado com piloto automático e câmeras especiais, que também
são operadas remotamente e permitem
a visualização dos possíveis obstáculos
nas linhas. Piloto e inspetor de linhas de
transmissão recebem e analisam as imagens obtidas através das câmeras. Para
isso, o Vant possui também um sistema
de comunicação de dados de telemetria e
telecomando, e comunicação de vídeo. O
plano de voo é pré-estabelecido e leva em
consideração as coordenadas geográficas
das torres e o relevo do terreno.
Os Vants podem operar ainda na vistoria de usinas de geração de energia e
parques eólicos. “Os aviões-robôs podem
atuar com eficiência na captura de dados
em projetos e ações para a modernização
do sistema elétrico brasileiro”, explica o
professor Adabo.

